
 

 
 

 الخطة الدراسية
 2019-2018 –العام الدراسي 

 

 شيماء مقداد حميد  االسم

  البريد االلكتروني

 خزف اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

الفني لديهم واالهتمام بمادة  الطلبة وتنمية الذوقومهارات تهدف المادة الى تنمية قدرات 

 .الفنون التشكيليةخزف باعتبارها احدى فروع قسم ال

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 فقط ويتم تدريسها على مدى فصلين من العام الدراسي عمليةتعتبر مادة  خزفالمادة 
 .ولمدة اربع ساعات اسبوعيا

 الكتب المنهجية
 

 اليوجد

 المصادر الخارجية
 

 مصادر االنترنيت وموقع اليوتيوب 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %50 30 10 10 %لكل فصل50

 
 معلومات اضافية

 

تتوزع فيها الدرجات على فصلين كل فصل تكون الدرجة المقررة  عملية مادةخزف المادة 
وتكون والنشاطات % وتتوزع الدرجة مابين االمتحان الشهري والواجبات اليومية 50فيه 

 %50الدرجة النهائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 
ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 بمادة الطينتعريف ال  االسبوع االول 1

اعمال ثمان   انجاز

فخارية مختلفة 

االحجام لكل فصل 

 دراسي

 تحضير الطين  االسبوع الثاني 2
 صفة االطيان الفخارية  االسبوع الثالث 3
 صفة االطيان الفخارية  االسبوع الرابع  4
 اساليب الفخر  االسبوع الخامس 5
 عمل فخارية صغيرة  السادساالسبوع  6
 عمل فخارية صغيرة  االسبوع السابع  7
 امتحان شهري  االسبوع الثامن  8
 نحت فخاري بسيط  االسبوع التاسع  9

 نحت فخاري بسيط  االسبوع العاشر 10
 نحت فخاري بسيط  االسبوع الحادي عشر 11
 كيفية عمل القوالب  االسبوع الثاني عشر 12
 صناعة القوالب  االسبوع الثالث عشر 13
 العمل بالقالب  ا السبوع الرابع عشر 14
 امتحان شهري  االسبوع الخامس عشر 15
  عطلة نصف السنة   

 انتاج فخارية بالقالب  االسبوع السادس عشر 16

اعمال ثمان انجاز 

فخارية مختلفة 

االحجام لكل فصل 

 دراسي

 تصميم وتزيين االعمال الفخارية  االسبوع السابع عشر 17

 تصميم وتزيين االعمال الفخارية  االسبوع الثامن عشر 18
 تصميم وتزيين االعمال الفخارية  االسبوع التاسع عشر 19
 اعمال فخارية داخل االستوديو  االسبوع العشرون 20
 اعمال فخارية داخل االستوديو  االسبوع الواحد والعشرون 21
 اعمال فخارية داخل االستوديو  االسبوع الثاني والعشرون 22
 امتحان شهري  االسبوع الثالث والعشرون 23
 بناء على الويل وبناء يدوي  االسبوع الرابع والعشرون 24
 بناء على الويل وبناء يدوي  االسبوع الخامس والعشرون 25
 وبناء يدويبناء على الويل   االسبوع السادس والعشرون 26
 بناء على الويل وبناء يدوي  االسبوع السابع والعشرون 27
 تشكيل االواني الفخارية  االسبوع الثامن والعشرون 28
 تشكيل االواني الفخارية  االسبوع التاسع والعشرون 29
 امتحان شهري  االسبوع الثالثون 30

  

 

 

 

 

 محمود عالء شاكرد. أ.توقيع العميد :                              م.م.شيماء مقداد حميدذ : توقيع االستا

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 الجامعة : جامعة ديالى
 الكلية : كلية الفنون الجميلة

 الفنون التشكيليةاسم القســم : 
 المرحلة :االولى

 شيماء مقداد حميداسم المحاضر الثالثي : 
 مدرس مساعداللقب العلمي : 

 ماجستير خزفالمؤهل العلمي : 
 مكان العمل  : كلية الفنون الجميلة


